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SPOTKA IE JUBILATÓW
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W dniu 14 listopada 2019 r. w Rydułtowskim Centrum Kultury Feniks odbyło się spotkanie Władz Miasta z Jubilatami obchodzącymi rocznice zawarcia związku małżeńskiego. Złote gody świętowało 26 par małżeńskich, szmaragdowe gody, a więc 55. rocznicę ślubu - 3 pary małżeńskie, zaś jedna para świętowała diamentowe gody - 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jubilaci
obchodzący 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego zostali odznaczeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanymi przez Prezydenta RP, a wręczonymi przez Burmistrza Miasta Rydułtowy. Wszyscy Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne oraz
upominki.

Pamiętajmy, że:
Goethe "Miłość zaczyna się wtedy, gdy szczęście
drugiej osoby jest ważniejsze niż twoje".
Henri Bordeaux "Aby miłość trwała przez całe życie, trzeba ją pielęgnować starannie jak ogród"
Robert Poulet "Prawdziwą miłość poznaje się nie po
jej sile, lecz po czasie jej trwania"

W spotkaniu uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Furlepa Marian i Marta
Graczkowski Zbigniew i Henryka
Jagusiak Edmund i Irena
Janik Norbert i Danuta
Kuna Piotr i Krystyna
Marek Stanisław i Maria
Materzok Henryk i Zofia
Ochojski Augustyn i Irena
Paulus Ewald i Rita
Pilny Joachim i Agnieszka
Potrząsaj Bogdan i Jadwiga
Przybyłowski Franciszek i Magdalena
Reichel Tadeusz i Eugenia
Sabat Zbigniew i Anna
Sanecznik Piotr i Maria
Siemieniec Jerzy i Małgorzata
Siodmok Zygmunt i Danuta
Stacherczak Ryszard i Halina
Suponik Alfred i Jadwiga
Szulik Jan i Krystyna
Szwan Henryk i Wiesława
Toman Leon i Halina
Trzciński Tadeusz i Róża
Wolski Tadeusz i Teresa
Wystyrk Jan i Małgorzata
Skupień Ernestyn i Lidia
Syrek Krystyna i Bronisław
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WELE BYFYJA

Wilijo u Lokajczyków
- lata przed i powojenne
Jest taki dzień tylko jeden raz w roku, to Wilijo Bożego Narodzenia pełna tajemnic, rozważań, radości (ale) i pracy.
Wspomnienia z dzieciństwa i nie tylko w domu moich rodziców.
Wielkie przedświąteczne sprzątanie. Chłopy zajęły się
chlywym, szopom i stodołom. Przygotowali zawionki słomy i
siana dla krów i konia oraz przynieśli piykno choinka. Kobietki
starały sie o czystość całego domu i przygotowanie wieczerzy
wigilijnej. Dzieci robiły ozdoby na choinka. Robiyły kilkumetrowe łańcuszki z kolorowego papieru i słomy. Zawijały cukierki do pozłacanych papierków, ozdabiały pierniczki i ciasteczka.
Tymi ozdobami nastroiły choinka, musiała być wata, żeby przypominała śnieg i anielskie włosy, żabki do których wkładano
małe świeczki. Kiedy choinka była gotowa mama zamykała
pokój. Przed wiliją mama piekła kołocz z makiem, serem i powidłami, warzyła dwie moczki. Jedna na piernikach korzennych
z orzechami, rodzynkami, kakałem, goździkami, ze śliwkami i
jabłkami ze słoja, cukrem, szczyptom soli i zasmaszką na maśle,
drugo ze wyndzonych śliwek. Były też moczki ze siemieniotki,
tej moja mama nie robiła.
Wieczór wigilijny, na który wszyscy czekali. Często
mroźny i śnieżny. Był ścisły post. Dzieci wstały, pobożnie sie na
kolanach pomodliły, zjadły postne śniadanie. Były bardzo
grzeczne, chciały pomagać, a to dlatego, żeby nie dostać lania
albo jakiejś kary, bo to wróżyłoby źle na cały rok. Musiały pilnować, czy ktoś przyszedł do naszego domu. Jeśli był to mężczyzna to wróżyło szczęście na gospodarstwie, a jeśli kobieta to
pech i plotki. Stół był nakryty białym obrusem, na nim 9 talerzy,
bo było nas 7 członków rodziny, dodatkowo jeden talerz dla
nieobecnego członka rodziny lub przygodnego gościa, jeszcze
jeden talerz dla zwierząt. Na ten talerz odkładano po trzy łyżki z
każdej potrawy. Po wiliji częstowano dobytek. Na stole powinno
być 12 potraw na pamiątkę 12 apostołów, u nas też tyle było,
jak: grochówka, barszcz z czerwonych buraków, ryż z duczkom,
kartofelki, kapusta z grochem i grzybkami, ryba - pieczony karp,
solone śledzie w zalewie, makówki, dwie moczki, chleb, sól,
miód i masło. Dodatkowo dla każdego jedno jabłko i cztery
orzechy. Orzechy te wróżyły zdrowie w czasie czterech pór roku
- jaki orzech, takie zdrowie. Pod stołem była sumionka abo wielko misa z wszystkimi nasionami jak: żyto, pszenica, owies,
jenczmień i trocha siana, aby sie w przyszłym roku zdarzyło.
Każda potrawa miała swoje znaczenie. Opłatek symbolizował
zgoda i jedność, chleb - dobrobyt, ziarna zbóż to źródło mocy i
plenności, ryba to symbol religijności, kapusta - życiodajna siła
po zimowym uśpieniu, groch - ochrona przed chorobami,
zwłaszcza przed świerzbem, mak to symbol płodności, miód przychylność sił nadprzyrodzonych, a jabłko zjedzone podczas
wieczerzy wigilijnej chroni przed bólem gardła i zębów.
Wieczerza. Nareszcie pierwsza gwiazdka. Wszyscy
okompani, odświętnie ubrani siedzą przy stole. Matka zapala
świeca, bo to przecież jasność obecności naszego Pana Jezusa.
Ojciec rozpoczynał modlitwa: Wierze w Boga Ojca, Panie pobłogosław te dary, które spożywać mamy, Przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego. Amen. Przywoływał nieobecnych albo zmarłych słowami: Rozpoczynamy wieczerzę, przyjdźcie i Wy z nami wieczerzać. Amen. Każdy musiał chociaż troszyczka każdej
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potrawy skosztować dla szacunku dla płodów tej ziemi. U nas
po wieczerzy składano sobie z serca płynące życzenia, dzielono
sie nie opłatkiem, ale pokrojonymi jabłkami. Mama cichutko
wymykała sie do trzecij izby gdzie były prezenty, zapalala na
choince świeczki i dzwoniła dzwoneczkiem. Wszyscy Huuurra!
A pod choinką piękne paczki z prezentami, to co każdy potrzebował, do tego trochę słodyczy i niespodzianka. Radość niesłychana! Potem modliliśmy się i śpiewali kolędy. O północy
wszyscy szlimy na pasterka.
Po wieczerzy dziewczęta zbierały skorupki z orzechów i wyrzucały na śmietnik, i czekały z której strony wsi psy zaczną szczekać, bo z tej strony przyjdzie kawaler. Zbierały też łuseczki z
grochu i ziaren, zanosiły pod drzewa i mówiły: Jo cie opsypuja
łuseczkami a ty mie opsyp jabłuszkami, gruszkami lub śliwkami. Kiedy pasterka była ciemna to wróżyło jasne (pełne) stodoły, zaś jasna pasterka zapowiadała puste stodoły czyli nieurodzaj.
Wilijo sie kończyła i nastał czas świąt!
Szczęśliwych świąt Wom wszystkim!!!!
Agnieszka Rusok z domu Lokajczyk

Śląskie wigilijne przesądy, wierzenia i wróżby.
Wróżby wigilijne i przesądy wyrastają z pogańskich obyczajów i
wierzeń. Można w nie wierzyć lub nie, ale warto znać. Choćby dla
zabawy.
W r ó ż by w i g i l i j ne

•

Jeśli chcesz, aby trzymały się ciebie w tym roku pieniądze,
podczas mycia włóż do do wody kilka monet. Dotykaj je nabierając wody i obmywając twarz, a pieniądze zawsze będą przy
tobie. Miej przy sobie pieniądze także podczas wieczerzy.

•

Łuski z karpia spożytego podczas wieczerzy wigilijnej, noszone
w portmonetce przez cały rok, przyciągną pieniądze.

•

Aby zapobiec pojawieniu się kretów w twoim ogródku, włóż
pod stół wigilijny żelazo.

•

Jeśli jesteś panną na wydaniu, podczas sprzątania wymiataj
śmieci w kierunku "od drzwi", aby nie odganiać kawalerów.

•

Jeżeli chcesz się przekonać, czy w nowym roku zakochasz się,
zjedz jabłko i policz pestki. Jeśli liczba pestek jest parzysta, to
odpowiedź jest pozytywna, a jeśli pestek będzie więcej niż
sześć, to twoje szczęście będzie podwójne.

•

Gospodarze wróżyli z pogody - jasny dzień obiecywał, że kury
będą się dobrze niosły, a pochmurny gwarantował obfitość mleka.

•

Z pogody wróżyły też panny - pochmurne niebo wróży zamążpójście pannom starym i bogatym, jasne - młodym i biednym.

•

Przywłaszczenie sobie jakiegoś drobiazgu przynosi szczęście
przez cały rok. Oczywiście rzecz trzeba właścicielowi w jakiś
sposób niepostrzeżenie podrzucić. Nie należy natomiast niczego
swojego pożyczać, bo wróży to straty.

•

Po wieczerzy wróży się ze źdźbła siana spod obrusa. Jeśli
dziewczyna wyciągnie zielone źdźbło - w zapusty przywdzieje
wianek ślybny, gdy zwiędłe - trzeba będzie na męża jeszcze
poczekać, a jeśli żółte - to całkiem zła wróżba, gdyż umrze jako
stara panna.

•

Marzysz o zamążpójściu. Nabierz na łyżkę kutię i rzuć ją do
góry. Jeśli ziarna przylgną do sufitu - to szybko wyjdziesz za
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mąż.

W i e r z e ni a w i g i l i j ne

•

Aby dowiedzieć się z której strony przyjdzie mąż, po wieczerzy dziewczęta wychodziły przed dom i wołały głośno. Z której strony odpowiadało echo z tej przyjdzie mąż.

•

•

Wróży się też przy użyciu trzech talerzy, w których znajduje
się woda, piasek i gałązka świerku, symbolizujące chrzciny,
śmierć, zamążpójście. Talerze stawia się w ciemnym miejscu i
zależnie od tego, kto który talerz wskaże, to jest mu pisane w
przyszłym roku.

Na Śląsku Święta Bożego Narodzenia noszą nazwę Godnich
Świont. To czas dla społeczności wiejskiej bardzo ważny. Pełny
różnych obyczajów, z których każdy ma swoje znaczenie i przesłanie. Warto dodać, że obrzędy te są nadal obecne w śląskich rodzinach. W bardzo bogatej symbolice świątecznej żywotne są cechy
pogańskich kultów i zwyczajów. Dzisiaj współczesny człowiek nie
zdaje sobie z tego sprawy.

•

Jak wigilia to oczywiście bogato zastawiony stół podczas wieczerzy - uroczystej kolacji. Mnogość potraw i ich różnorodność symbolizowała urodzaj, którego życzono sobie na nadchodzący rok, a
więc: zdrowia, pomyślności i wszelkich korzyści oraz przychylności losu, a także obfitych plonów i pełnej zagrody. Do dziś mawia
się: „Jako je Wilijo, taki bydzie cołki rok”.

•

Zwyczaje wigilijne zaczynały się już rankiem. Po przebudzeniu
należało przemyć twarz zimna wodą. Gwarantowało to dobre samopoczucie i zdrowie przez cały nadchodzący rok. W niektórych
domach należy na czczo zaloć chroboka - wypić kieliszek wódki
ziołowej, zawierającej ostre przyprawy i miód. Ma to za zadanie
wypędzenie chroboka, czyli wszystkiego złego i wszelkiej choroby.

•

Początek kolacji wigilijnej zwiastowała pierwsza gwiazdka dla
niebie, której wypatrywano w tym szczególnym dniu. Po jej ukazaniu cała rodzina zasiadała do stołu nakrytego śnieżnobiałym
obrusem, wybiglowanym tisztuchym (wyprasowanym obrusem) z
odświętną zastawą i wszystkimi kulinarnymi znakomitościami.
Pod każdym talerzem należy umieścić monetę, co ma gwarantować dobrobyt finansowy na cały nadchodzący rok. Pod obrus
wkładane jest siano lub słoma. Pod stołem powinna znaleźć się
siekiera lub inny metalowy przedmiot. Według wierzeń ludowych
metal ma właściwości apotropeiczne, czyli ochronne oraz dodaje
siły.

•

Kolacja wigilijna przebiega w uroczystej, podniosłej atmosferze.
Wszyscy zasiadają przy stole, głowa rodziny, czyli najczęściej
ojciec, czyta wybrane fragmenty Ewangelii, a później następuje
wspólna modlitwa i łamanie się opłatkiem, który to zwyczaj znany
jest dopiero od lat powojennych. W dawnych czasach dzielono się
chlebem, w czasami nawet jabłkiem. Podczas wieczerzy wszyscy
składali sobie życzenia, wybaczali wzajemne przewinienia i puszczali w niepamięć wszelkie urazy.

•

Podczas wieczerzy należało skosztować każdej potrawy. Oznaczało to, że nie zazna się głodu w nadchodzącym roku. Podczas kolacji nie można było wstawać od stołu przed zakończeniem posiłku,
bo groziło to nieszczęściem, nawet śmiercią w rodzinie.

•

Dzisiaj może to zaskakiwać, ale podczas wigilii wróżono i przepowiadano przyszłość. Wprawdzie zwyczaj ten powoli zanika, ale z
relacji starszych mieszkańców dowiadujemy się, że dawniej powszechną praktyką wigilijną było przepowiadanie przyszłości przy
użyciu cebuli czy orzechów. Do dwunastu łusek cebuli wsypywano sól. Łuski symbolizowały poszczególne miesiące nadchodzącego roku. Jeżeli sól następnego dnia była zamoknięta, oznaczało to
duże opady. Sól sucha przepowiadała, że miesiące letnie będą
upalne i bezdeszczowe, zaś zimowe mroźne i bezopadów śniegu.
Innym zabiegiem magicznym było wróżenie z orzecha. Wylosowanie „zdrowego” orzecha oznaczało moc i siły witalne na cały
nadchodzący rok. Zepsuty czy zeschnięty symbolizować mógł
problemy ze zdrowiem.

•

Po zakończonej kolacji wigilijnej gospodarz szedł do zagrody, by
podzielić się ze zwierzętami okruchami ze stołu.

P r z e s ą dy w i g i l i j ne

•

W dniu Wigilii nie należy się sprzeczać, kłócić ani płakać, bo
niezgoda i smutek będą często gościły w naszym domu, aż do
następnej Wigilii.

•

"Jaki dzień Wigilii, taki cały rok" - warto o tym pamiętać i
przeżyć ten dzień tak, jak chcielibyśmy go spędzić.

•

Jeśli w tym dniu zachorujesz lub się skaleczysz, przez cały rok
będziesz słabego zdrowia. Ale jak tylko kichniesz, będziesz
przez cały rok zdrowa (być może z powiedzenia, gdy ktoś
kichnie "na zdrowie"?).

•

Jeżeli Wigilię pierwszy przyjdzie lub zatelefonuje mężczyzna
to szczęście dla tego domu, a jeśli kobieta, to choroba lub inne
niepomyślne zdarzenie.

•

Z wigilijną nocą związane są szczególnie liczne wierzenia i
przesądy. Tej nocy zwierzęta przemawiają ludzkim głosem, ale
kto je usłyszy nie dożyje ranka. Biada człowiekowi, co wiedziony próżną ciekawością usiłowałby zerwać zasłonę z tajemnic tej niezwykłej nocy. W tradycji ludowej zachowało się mnóstwo opowieści o gospodarzach, którzy od własnych wołów
usłyszeli wyrok śmierci, podsłuchując ich tajemną rozmowę.

•

W czasie wieczerzy wigilijnej można ujrzeć osobę zmarłą w
roku bieżącym, należy tylko po zjedzeniu wszystkich wigilijnych potraw, wyjrzeć przez dziurkę od klucza w drzwiach, a
wówczas ujrzy się ją siedzącą na pustym miejscu przy stole.

•

Pilnuj, aby na stole była nieparzysta liczba potraw. To zapewni
ci urodzaj w całym nadchodzącym roku.

•

Niektóre przesądy w tym dniu napawają lękiem, ale oczywiście należy je traktować z przymrużeniem oka. W Wigilię powinno być wszystko jedzenie na stole, tak aby podczas wieczerzy nikt nie potrzebował od stołu odchodzić przed ukończeniem
tejże. Trzymano się tego, gdyż kto we Wigilie od stołu odejdzie
przed zakończeniem wieczerzy, ten umrze i drugiej wieczerzy
wigilijnej nie doczeka. Z tych zaleceń wyłączone są panie domu lub osoby podające potrawy wigilijne na stół.

•

Rano należy potrzeć sobie zęby czosnkiem, gdyż to sprawi, że
przez cały rok nie będą bolały.

•

Zjedzenie podczas Wigilii jabłka zapobiegnie bólowi gardła, a
orzecha - bólowi zęba.

•

Pod stół wigilijny należy położyć żelazną siekierę lub sierp i
oprzeć o nie nogi, aby nogi twarde jak żelazo mieli i nie kaleczyli ich sobie na cierniach.

•

Kobiety w ciąży nie powinny w tym dniu ani szyć, ani prać,
gdyż ich dziecko może urodzić się wówczas chore.

•

Przed zmrokiem należy przynieść do domu węgiel lub drewno
na opał, gdyż - jak wierzono - kto coś wniesie po wieczerzy do
domu, temu wszystko myszy zjedzą.

•

Nie pożyczaj, gdyż kto w wigilię coś z domu swojego wydaje,
ten niczego się nie dorobi.

Zebrała Janina Oleś
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Jak matematyki uczą w Rumunii czyli pierwsze
spotkanie Skalniaków z partnerami
W
przedostatnim
tygodniu listopada
grupka Skalniaków
wzięła udział w
pierwszym spotkaniu projektowym w
ramach
naszego
nowego
projektu
MATHS IS ALL
AROU6D.
6osobowa reprezentacja Skalnej pod
opieką pań Moniki
Brych oraz Marioli
Majer przez pięć dni rozwijała kompetencje matematyczne i
językowe w murach rumuńskiej szkoły średniej w mieście Suczawa. Po długiej i męczącej podróży uczniowie poznali w końcu swoich partnerów a od poniedziałku ruszyła praca. Zabawnymi i energetycznymi warsztatami integracyjnymi rozpoczęliśmy
tygodniowe zmagania z matematyką która okazała się być naprawdę wszędzie - w geografii, fizyce, chemii a nawet na …
zakupach. Na szczęście były też warsztaty ukazujące nieco lżejszy obraz królowej nauk oraz szukanie matematyki poza szkołą.
Nadal jesteśmy pod wrażeniem pięknej twierdzy Suczawa czy
dostojnych monastyrów z malowidłami sprzed 500 lat. I choć
rosół zabielany śmietanką nie do końca do nas przemawia uważamy tę misję za udaną. Następna należy do nas! Spotkanie partnerskie w Rydułtowach w ostatnim tygodniu marca 2020.
A co o naszej rumuńskiej przygodzie mówią rydułtowscy licealiści?
DAWID
Dzięki wyjazdowi do Rumunii mogłem poznać nowych
ludzi oraz tamtejszą kulturę. Dzięki temu że poznałem ludzi
z Bułgarii, Grecji i Rumunii, aby się z nimi porozumieć,
musiałem posługiwać się językiem angielskim co w znacznym stopniu zwiększa również jego naukę. Niestety, nie
wszyscy dostatecznie potrafili korzystać z języka angielskiego i często używali translatora, co wpływało na przekształcanie sensu zdań które próbowali wypowiedzieć.
MARTA
Czas który spędziłam w Rumunii będę wspominać miło. Poznałam ich kulturę i wielu wspaniałych ludzi. Gdy będzie okazja to
chętnie znów tam pojadę. Podczas takiego wyjazdu można wiele
się nauczyć. Każdemu polecam taki wyjazd, jest to czas którego
się nie zapomina.
EMILIA
Dobrze wspominam tamten czas, było to bardzo ciekawe doświadczenie. Poznałam wielu wspaniałych ludzi oraz miałam
możliwość poznania nowej kultury. Była to także świetna okazja
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do podszkolenia języka angielskiego, czy zobaczenia wielu ciekawych miejsc.
KI GA
Bardzo dobrze zapamiętałam spędzony tam czas, była to dla
mnie fantastyczna przygoda, niesamowite wrażenia. Poznałam
tam wielu niezwykłych znajomych, dzięki czemu nabyłam nieco
wiedzy o ich kulturze. Panowała tam świetna atmosfera. Jest to
dla mnie niezapomniane przeżycie. Zobaczyłam tam wiele ciekawych miejsc, a także przy okazji mogłam podszkolić język
angielski. Nigdy nie zapomnę tego spotkania.
JAKUB
Było świetnie, poznałem wielu kolegów z którymi nadal mam
kontakt. Wiele się nauczyłem przez ten tydzień i osobiście polecam każdemu taki wyjazd.
KOORDY?ATOR PROJEKTU - Monika Brych
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naszej historii Polakami. Nasz oddział przedszkolny w białoczerwonych barwach także przyłączył się do świętowania.
Święto iepodległości w Szkole PodstawoNawet na przerwie zachwycaliśmy się zapachem polskiego
bigosu,
podanego
przez panie kucharki. Dla wielu z nas to był niezapowej nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach mniany dzień, który
potwierdził, ile wspaniałych emocji może budzić
nasza Ojczyzna, oraz jak ważne jest, byśmy wszyscy o niej pamiętali i
12 listopada w naszej szkole hucznie obchodziliśmy Święto przekładali to na naszą codzienność.
Niepodległości. Zamiast w tradycyjnych lekcjach, uczniowie wzięli
udział w różnorodnych zajęciach poświęconych naszej ukochanej Ojczyźnie – Polsce. W każdej
sali nauczyciele przygotowali szereg ciekawych aktywności z wielu dziedzin
wiedzy. Uczniowie według
klas przechodzili z jednej
sali do drugiej i tym samym
uczestniczyli w bardzo niecodziennych lekcjach…
W sali historycznej uczniowie spotkali nauczycielkę z... zaboru pruskiego. Pani Ksymena pozowała w oryginalnym stroju z epoki, doskonale wczuwając się w rolę, i
pokazała, jak wyglądały lekcje w tamtych czasach. Niezwykłą niespodzianką były też dla uczniów dawne kroniki naszej szkoły, w których
mogli doszukać się nazwisk swoich babć czy dziadków.
Na geografii uczniowie czytali informacje z oryginalnej mapy
Polski z 1918 roku. Na poszczególnych fragmentach mapy zobaczyli,
że tereny Pomorza i obecnych Mazur nie należały w tamtych czasach
do Polski. Niektórzy z zaskoczeniem odkryli, że nawet sąsiedni Raci6auczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach
bórz czy też Gliwice, Opole i Wrocław to także tereny będące 100 lat
temu poza granicami naszego państwa.
W zakresie edukacji polonistycznej uczniowie próbowali
kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania. Niektórzy w pisaniu piórem i
atramentem wykazali się prawdziwym talentem. Oprócz tego poznali
poezję XX-lecia międzywojennego.
Na plastyce wspólnymi siłami wszystkich klas powstał duży
plakat o Polsce. Uczniowie poprzez zabawę (m.in. układanie puzzli, grę
memory) poznali dzieła malarstwa początków XX w.
Tymczasem w bibliotece odbywały się zajęcia z muzyki.
Składamy najserdeczniejsze
Uczniowie dopasowywali tytuły polskich pieśni do wybranych fragżyczenia urodzinowe
mentów tekstu, układali wymieszane wersy polskich pieśni patriotycznych i oczywiście wykonali je: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Szare szeregrudniowym solenizantom!!
gi” i „Piechota”. Rozwiązali również quiz interaktywny za pomocą
A są to:
aplikacji Plickers.
Na religii uczniowie mieli okazję przymierzyć szaty liturgicz1. Barnabas Krystyna
ne, które używane były w Kościele przed II Soborem Watykańskim:
2. Jeż Urszula
humerał, albę, cingulum i ornat.
3. Kubik Małgorzata
O polskiej niepodległości można mówić także po angielsku i
4. Magot Otylia
niemiecku. W pracowni językowej uczniowie uzupełniali angielski
5. Malerz Ryszard
tekst naszego hymnu, układali domino z polskimi symbolami, rozwią6. Migalska Henryka
zywali quiz o historii Polski. W nagrodę otrzymywali puzzle, które na
koniec złożyły się w obrazek przedstawiający Józefa Piłsudskiego. Każ7. Pałka Barbara
da klasa otrzymała też specjalny certyfikat uczestnictwa w tych zaję8. Pawełek Maria
ciach.
9. Pietrwalska Ewa
Z kolei panie matematyczki przeprowadziły "Matematyczne
10. Turek,Janina
wyzwanie", nawiązujące do wydarzeń historycznych i naszych polskich
11. Wadas Magdalena
wynalazców. Uczniowie, czytając po cichu w grupach kolejne wska12. Zientek Jerzy
zówki, rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki, układali puzzle oraz do13. Żydek Ilona
konywali pomiarów i obliczeń. Najlepsze grupy zostały nagrodzone
piątkami lub plusami z matematyki.
Nawet sala gimnastyczna stała się miejscem odkrywania historii! Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie przekonali się,
jak ciekawe są dzieje polskiego sportu i naszych regionalnych klubów
sportowych. Przypomnieli sobie także historię igrzysk olimpijskich oraz
naszych zasłużonych medalistów.
Najmłodsi uczniowie pracowali nad lapbookami o Polsce,
odkodowywali polskie symbole narodowe i zapoznali się z ważnymi w
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2). Rewitalizacja Osiedla Karola

SPRAWOZDANIE z PRAC BURMISTRZA
i URZĘDU
za okres od 24 października do 20 listopada 2019 r

Referat Inwestycji

1. MODERNIZACJA ULICY OFIAR TERRORU
1). W zakresie etapu I – w dniu 29 października nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wykonania robót budowlanych. Wpłynęło 5 ofert cenowych na kwoty od
4 477 200,00 zł do 5 412 965,43 zł. Trwa badanie ofert.
Przygotowano zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zapytanie ofertowe
skierowano do 5 firm. Termin składania ofert upływa 25
listopada.
2). W zakresie etapu II (od końca etapu I do dworca PKP
w rejonie budynku nr 80) - trwa procedura rozpatrzenia
wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.
Termin opracowania dokumentacji: 25 listopada.
Wartość umowy 19 434,00 zł.
2. REWITALIZACJA OSIEDLA KAROLA WRAZ
z UTWORZENIEM MIEJSCA USŁUG SPOŁECZNYCH
PRZY
ZBIORNIKU
WODNYM
MACHNIKOWIEC
W RYDUŁTOWACH
1). Przebudowa terenu przy zbiorniku wodnym
„Machnikowiec" - utworzenie miejsca usług społecznych
Trwają roboty budowlane wykonywane przez firmę „Bruki
Trawiński” sp. z o.o.
Stan zaawansowania robót:
a)
zakończono
roboty
brukarskie
związane
z utwardzeniem ścieżki łączącej z Osiedlem Karola,
b) wykonano ściany oporowe dojścia do slipu,
c) trwają roboty związane z wykonaniem fundamentu pod
pomost stały,
d) trwają prace związane z wykonaniem słupków i desek
umocnienia skarp zbiornika,
e) prowadzone są roboty elektryczne w obrębie zbiornika.
Terminy pośrednie umowy dotyczące robót budowlanych:
f) wykonanie robót budowlano-montażowych do dnia 31
maja 2020 r.,
g) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 30
czerwca 2020 r.
Wartość umowy: 3 629 115,00 zł.
Funkcję Inspektora nadzoru na przedmiotowym zadaniu
pełni Piotr Nowak prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych
Piotr Nowak.
Wartość umowy: 29 520,00 zł brutto.
Termin realizacji umowy: do dnia 30 czerwca 2020 r.

W dniu 25 października została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z firmą Celmar Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z Bytomia na kwotę 2
733 177,31 zł.
W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wpłynęło 9
ofert cenowych od 23 200 zł do 149 691,00 zł.
Wybrano ofertę firmy STUDIO Połomscy za cenę
23 200,00 zł. W dniu 31 października zawarto umowę na
pełnienie nadzoru inwestorskiego.
W dniu 4 listopada zgłoszono zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu
robót budowlanych i nastąpiło przekazano teren budowy
wykonawcy robót - firmie Celmar spółka z o.o.
Termin realizacji umowy: 30 listopada 2020.
Wartość umowy: 2 733 177,31 zł.
3. ROZBUDOWA i MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA
Trwają roboty budowlane.
Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wykonaniu izolacji ścian
w pomieszczeniu kotłowni, remontu pomieszczenia A0.01a (pomieszczenie obok kotłowni) wraz z wykonaniem
schodów wewnętrznych oraz remontu instalacji odgromowej części istniejącej budynku urzędu podpisano aneks
na roboty budowlane.
Obecnie trwa montaż stolarki okiennej w nowym segmencie budynku. Trwają roboty związane z wykonaniem klimatyzacji oraz instalacji systemu alarmowego w części
istniejącej budynku.
Termin realizacji umowy do dnia 30 września 2020 r.
Wartość umowy: 4 148 809,14 zł.
Wartość aneksu: 38 808,78 zł.
Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pełni: „Mrozek
Grzegorz doradztwo budowlane usługi G. Mrozek"
z siedzibą w Gaszowicach.
Termin realizacji umowy: 30 październik 2020 r.
Wartość umowy: 39 237,00 zł.
W dniu 21 października podpisano ugodę z PGG S.A.
o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu
górniczego na budynku urzędu w części istniejącej.
4. MODERNIZACJA UL. GENERAŁA WŁADYSŁAWA
SIKORSKIEGO
Trwają roboty budowlane. Na modernizowanym odcinku
wprowadzono zakaz ruchu na czas prowadzenia robót
budowlanych. Trwają prace związane z układaniem kostki
brukowej na chodniku i układaniem nowego krawężnika
po stronie drogi bez chodnika.
Wartość robót budowlanych: 467 024,16 zł
Termin wykonania robót budowlanych: do dnia 31 października.
Wartość nadzoru inwestorskiego: 9 963,00 zł brutto
5. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIE-
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GO – kamera przy ulicy Obywatelskiej
Zakończono roboty budowlane. Dokonano odbioru końcowego robót. Trwa rozliczanie inwestycji. Oczekuje się na
zabudowę licznika energii elektrycznej przez firmę Tauron.
6. MUR OPOROWY PRZY ULICY SKALNEJ
W dniu 31 października podpisano aneks dotyczący wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 20 listopada ze względu na napotkanie: czterech odcinków bardzo
grubych murów ceglanych w rejonie prowadzonych wykopów, których lokalizacja nie była naniesiona na mapy;
napotkanie problemu z usunięciem przypory starego muru oporowego; złym stanem technicznym istniejącego
muru oporowego i skarpy.
W dniu 18 listopada zakończono roboty związane
z betonowaniem konstrukcji muru oporowego oraz zamontowano barierę energochłonną z pochwytem.
Termin realizacji robót budowlanych: 20 listopada.
Wartość robót budowlanych: 206 580,58 zł
Wartość nadzoru inwestorskiego: 4 920,00 zł
Wartość nadzoru autorskiego: 1 230,00 zł
7. MODERNIZACJA ULICY ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO
Trwają
ustalenia
z
Przedsiębiorstwem Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z Wodzisławia Śl. w celu przeprowadzenia procedury rozliczeniowej związanej z planowaną
realizacją zadania.
8. MODERNIZACJA ULICY NOWEJ
Projektant (STUDIO Połomscy) wykonał dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową. Projekt budowlanowykonawczy
złożono
do
Starostwa
Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim celem uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych.
9. MODERNIZACJA ULICY ŚW. JACKA
Trwa rozliczanie inwestycji.
10. ODWODNIENIE PRZY ULICY PIETRZKOWICKIEJ
W dniu 14 listopada zawarto aneks do umowy - wykonanie
robót dodatkowych oraz przesuniecie terminu zakończenia robót na 30 listopada. Zadanie realizowane jest wspólnie z PWiK
Wodzisław Śl. w zakresie kanalizacji sanitarnej.
Wartość robót budowlanych: 448 650,24 zł
Termin zakończenia: 30 listopada.

11. UTWORZENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ KAZIMIERZA PRZERWY - TETMAJERA - SKALNA
Projektant (STUDIO Połomscy) wykonał dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową. Projekt budowlanowykonawczy
złożono
do
Starostwa
Powiatowego
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w Wodzisławiu Śląskim celem uzyskania zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych.
Wartość umowy: 12 615,00 zł
Termin wykonania upłynął: 29 października.
12. MODERNIZACJA UL. KAROLA MIARKI
W dniu 4 października projektant złożył komplet dokumentacji
projektowej. Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane.
13. MODERNIZACJA OSIEDLA NA WZGÓRZU
Dokumentacja projektowa została opracowana w dniu 7 listopada.
Wartość umowy: 14 500,00 zł
Termin umowny wykonania: 15 listopada.
14. MODERNIZACJA UL. A. CZECHOWA
W dniu 25 października projektant złożył komplet dokumentacji projektowej.
15. POSTAW NA ZDROWIE – SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
Do dnia 18 listopada zostały wykonane fundamenty pod urządzenia siłowni zewnętrznej.
Wartość dostawy i montażu: 20 699,94 zł brutto
Termin realizacji: 30 listopada.
16. ZABUDOWA DEFIBRYLATORÓW AED W MIEŚCIE
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace związane
z wyprowadzeniem instalacji elektrycznej na każdym z 3 budynków, na których zamontowane zostaną defibrylatory AED.
Wartość dostawy i montażu: 23 400,00 zł
17. PRZYŁĄCZENIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA
OSIEDLU KAROLA DO CIEPŁOCIĄGU WRAZ Z ICH
TERMOMODERNIZACJĄ
Czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
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UWAGA!
Szkody górnicze.

Kalendarium
Grudzień
29 XII 1919r. - zmarł Karol Geissler, farmaceuta, który otworzył pierwszą aptekę w Rydułtowach,
28 XII 2001r. - Rada Miasta nadała dyrektorowi KWK Rydułtowy Gerardowi Chlubie Honorową Odznakę "Złote Grabie",
1 XII 1933r. - urodził się Alojzy Mura, lekarz o specjalności
chirurgicznej w naszym szpitalu,
6 XII 1933r. - urodził się Henryk Mikołaj Górecki - kompozytor, w 2011r. został patronem Biblioteki Publicznej w naszym
mieście,
9 XII 1937r. - urodził sie Stanisław Leks, dlugoletni dyrektor
Szkoły podstawowej nr 1 w Rydułtowach,
11 XII 1912r. - urodził się Paweł Bielica, komendant Hufca
ZHP Rydułtowy po II wojnie światowej,
3 XII 1943r. - urodził się Stanisław Pawelec, instruktor ZHP,
3 XII 1941r. - w Michałkowicach został powieszony przez Gestapo instruktor ZHP Józef Skrzek,
15 XII 1967r. - zmarł pierwszy komendant Hufca ZHP Rydułtowy Ludwik Wacławik,
16 XII 1903r. - urodziła się pierwsza instruktorka harcerska
druhna Emilia Węglarzówna,
2 XII 1996r. - zostało otwarte centrum handlowe przy ulicy
Bema,
2 XII 2010r. - na rynku zaczął tykać zegar,
8 XII 1896r. - ksiądz proboszcz Paweł Bernard poświęcił nowy
murowany kościół w stylu neogotyckim, architektem był Ludwig Schneider z Raciborza,
w grudniu 1788r. Karol Jerzy von Hoym zapoczątkował badania geologiczne na terenie Niewiadomia i Rydułtów,
w grudniu 2008r. dzięki dyrekcji KWK Rydułtowy na rydułtowskiej hołdzie zainstalowano napis SZARLOTA; litery mają
wysokość 2,5 metra,
w grudniu 2007r. zakończono adaptację dawnej Szkoły Podstawowej nr 4 między innymi na potrzeby Biblioteki Miejskiej,
w grudniu 1996r. otwarto Centrum Handlowo - Usługowe
(nowe targowisko),
w grudniu 1978r. zmarł Józef Grzesik, kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach, Szkoły Podstawowej nr 4 w
Rydułtowach oraz Szkoły Podstawowej w Czernicy.
w grudniu 2004r. zmarł Józef Strokosz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Rydułtowach, nauczyciel historii, autor kilku
książek o historii Rydułtów,
w grudniu 1938r. przy Kopalni Charlotte powstała orkiestra
górnicza,
w grudniu 1968r. połączono Kopalnię Rydułtowy i Kopalnię
Ignacy.
zebrał Stanisław Brzęczek

Kopalnia ROW Ruch „Rydułtowy” w miesiącu listopadzie
2019r. rozpoczęła eksploatację ściany IVa-E1 w pokładzie 713/1-2 na
głębokości 1180m.
Ściana ta w odniesieniu do powierzchni rozpoczęła swój bieg od ulicy
Narutowicza w kierunku hałdy kopalnianej.
Planowane zakończenie eksploatacji tej ściany, ze względu na mały
wybieg tj. 280m, przewiduje się w miesiącu marcu 2020r.
Niewielki wymiar parceli eksploatacyjnej spowoduje powstanie na
powierzchni małej niecki osiadań o maksymalnej wartości około 25cm
oraz terenu górniczego I kategorii.
W wyniku eksploatacji ściany może dojść do wystąpienia wstrząsów
górniczych, których max. energia nie powinna przekroczyć 1 x 108J, a
przyśpieszenia drgań gruntu do 1300mm/s2.
W celu bezpiecznego przejęcia prognozowanych wpływów eksploatacji przez zabudowę powierzchni, kopalnia wykonała inwentaryzację
180 obiektów jednorodzinnych
i gospodarczych z określeniem ich odporności statycznej i dynamicznej, położonych w rejonie występowania deformacji ciągłych przedmiotowej ściany, jak również wykonano inwentaryzację fotograficzną
elementów mogących odpaść w przedmiotowych obiektach po wstrząsie.
Z porównania odporności w/w obiektów z prognozowanymi kategoriami terenu górniczego, oraz prognozowanymi przyspieszeniami drgań
gruntu wywołanych wstrząsami górniczymi wynika, iż są one zdolne
w bezpieczny sposób przejąć wpływy planowanej eksploatacji górniczej.
Wpływami eksploatacji został objęty również wodociąg magistralny
Ø1000 „Dziećkowice”, oraz linia wysokiego napięcia 110KV.
Odporność w/w obiektów zarówno statyczna (deformacji ciągłych) jak
i dynamiczna (wpływów wstrząsów) jest wystarczająca do bezpiecznego przejęcia wpływów prowadzonej eksploatacji.
Każdorazowo w przypadku wystąpienia wstrząsu o energii ≥ 105 J
prowadzone są oględziny obiektów położonych w rejonie epicentrum
wstrząsu oraz obiektów, których właściciele zgłoszą wystąpienie
uszkodzeń powstałych w następstwie wstrząsu.
Każdorazowo po zaistniałych wstrząsach o energii ≥105J prowadzone
są obchody kontrolne sieci gazowej w promieniu 1km od epicentrum
wstrząsu i w razie potrzeby awaryjne naprawy.
W trakcie trwania eksploatacji w/w ściany prowadzone są obchody
sieci magistralnej Ø1000 „Dziećkowice”, z częstotliwością 2 razy w
miesiącu oraz każdorazowo po wstrząsie dla odcinków dla których
określono II-gi lub wyższy stopień intensywności drgań.
Kopalnia sukcesywnie prowadzi naprawy obiektów uszkodzonych wpływami eksploatacji górniczej na podstawie rocznych planów
napraw szkód górniczych.
W przypadku wystąpienia szkód górniczych postępowanie o naprawienie szkody wszczynane jest na pisemny wniosek poszkodowanego, za
wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub w razie wystąpienia wstrząsu pochodzenia górniczego, w przypadku których zgłoszenia można dokonać telefonicznie (po wstrząsie – telefonicznie w dniu wystąpienia
wstrząsu).
Tryb awaryjny jest zastrzeżony dla sytuacji zagrożenia zdrowia, życia
lub mienia użytkowników obiektów powierzchniowych jeśli istnieje
przypuszczenie, że zagrożenie zaistniało wskutek ruchu zakładu górniczego i wymaga niezwłocznego podjęcia działań celem jego likwidacji
lub minimalizacji skutków. Zaleca się, aby zgłoszeń szkód dokonywać
na formularzach dostępnych na kopalni w Oddziale Obsługi i Nadzoru Szkód Górniczych oraz na stronie internetowej www.pgg.pl
Tomasz Piszczan
Główny Specjalista ds. szkód górniczych
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Jak nie przytyć w czasie świąt? Jest pewien sposób....
Jak nie przytyć w czasie świąt? – to pytanie zadaje sobie większość z nas. Teoretycznie odpowiedź jest prosta – należy kontrolować ilość jedzenia, które trafia
do naszych żołądków. Pytanie brzmi więc, jak to zrobić? aukowcom udało się
wskazać pewien patent, który się sprawdza.
W czasie świąt Bożego Narodzenia wszyscy sobie folgujemy. Nie ma się co dziwić –
pyszne, świąteczne dania i rodzinna atmosfera robią swoje. Już w trakcie samej kolacji wigilijnej potrafimy pochłonąć kilka tysięcy kalorii. W trakcie pierwszego
i drugiego dnia świąt wcale nie jest lepiej. Do tego wszystkiego dochodzi także brak
ruchu, ponieważ większość czasu spędzamy przy stole, na kanapie
lub w samochodzie. Większość z nas w czasie świąt przytyje i później raczej
nie schudnie. Patrząc na to w dłuższej perspektywie, nasze „świąteczne kilogramy”
na przestrzeni lat będą się sumować. Dlatego też wiele osób zastanawia się, jak
nie przytyć w czasie świąt. Odpowiedź jest prosta – należy się kontrolować. Tylko jak
to zrobić?
Święta sprzyjają tyciu
Ponieważ święta (nie tylko Boże Narodzenie) sprzyjają tyciu, naukowcy sugerują, by
skupić się na tych okresach w naszym życiu. Może to mieć ogólny wpływ na zapobieganie otyłości, na którą stopniowo pracujemy latami, folgując sobie w czasie rodzinnych biesiad. Koncentrując się na okresach, kiedy przyrost wagi jest najbardziej znaczący, możliwe jest spowolnienie rocznego przyrostu masy ciała.
Ważenie się to podstawa
Naukowcy z University of Birmingham's Institute of Applied Health Research oraz z
School of Sport, Exercise, and Health Sciences z Loughborough University w Wielkiej Brytanii przeprowadzili interesujące badanie. Chcieli sprawdzić, czy stosunkowo
krótka i prosta interwencja może zmniejszyć przyrost masy ciała w okresie Bożego
Narodzenia. Aby się o tym przekonać, rekrutowali uczestników tuż przed Bożym
Narodzeniem w latach 2016 i 2017 r. Łącznie wzięli w nich udział 272 osoby, a 78
procent stanowiły kobiety.
Naukowcy podzielili uczestników na dwie grupy: interwencyjną i kontrolną. Członkowie grupy interwencyjnej zostali poproszeni o rejestrowanie swojej wagi co najmniej
dwa razy w tygodniu, choć najlepiej częściej. Otrzymali również wskazówki dotyczące kontroli wagi oraz listę świątecznych potraw wraz z informacją o tym, ile wysiłku
fizycznego będą musieli wykonać, aby spalić kalorie pochodzące z każdego spożywanego pokarmu. Druga grupa (kontrolna) otrzymała wyłącznie informacje na temat
zdrowego stylu życia. Wszystkich uczestników zważono w listopadzie i styczniu.
Eksperyment wykazał, że regularne ważenie i rejestracja masy ciała w celu sprawdzenia postępów w stosunku do celu (samokontrola) są skuteczną interwencją behawioralną w ramach programów kontroli wagi. Osoby w grupie interwencyjnej przytyły
mniej niż osoby z grupy kontrolnej. Chociaż różnica w przybieraniu na wadze była
mniejsza niż oczekiwali naukowcy (średnio 0,5 kg mniej), wyniki są interesujące.
Wyniki badań zostały opublikowane na łamach BMJ.
Jak przygotować zdrową i lekkostrawną wigilię?

O ZDROWIU ...
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Czerwona kapusta zawiera więcej witaminy B6, 100 gram pokrywa minimum 15
proc. dziennego zapotrzebowania na ten element. B6 jest bardzo potrzebna
dla funkcjonowania układu nerwowego, szczególnie zatem w okresie wigilijnym…
(śmiech) Niezbędna jest też dla pracy mięśni, mózgu, wytwarzania przeciwciał.
Ale mamy też kapustę pekińską, która jest bardziej lekkostrawna i ma te wszystkie
witaminy: C i kwas foliowy w dużych ilościach.
Co można zrobić z kapusty pekińskiej na wigilię?
Postny bigos, czyli kapustę z grzybami. Na pierwszy dzień świąt – gołąbki. Sałatkę
do obiadu. Tylko oczywiście nie zalewać jej majonezem, ale niech będzie leciutka,
z oliwą z oliwek, wtedy te witaminy lepiej się wchłaniają. Taką sałatkę z papryką,
pomidorem, ogórkiem, koperkiem, natką, żeby to wszystko jeszcze witaminowo
bardziej „podkręcić”. Na święta jemy dużo mięsa, a żeby się ono dobrze trawiło,
potrzebuje warzyw. Lepiej nie gotować buraków i robić ich z zasmażką, tylko przygotować surówkę. Zdecydowanie szybciej się to mięso strawi, nie będzie długo zalegało
w żołądku.
Czytałam, że kapusta jako taka ma właściwości przeciwnowotworowe.
Tak, witamina C ma bardzo silne działanie przeciwnowotworowe, w przypadku większości nowotworów. Kapusta to też błonnik, który daje uczucie sytości, a przemiana
materii przyspiesza. Im krócej dane pożywienie zalega w jelicie grubym, tym jest
mniejsze ryzyko rozwoju raka jelita grubego.
Ogólnie nasze potrawy wigilijne nie są chyba zbyt zdrowe?
Jeśli jemy smażoną rybę, gdzie tracimy kwas omega-3, wygotowaną kapustę i pierogi
z wygotowaną kapustą, to nasza kolacja wigilijna robi się jałowa. Duża objętościowo,
duża kalorycznie, ale wszystko jest jałowe.
Czyli możemy się uratować w pierwszy dzień świąt jedząc surówkę?
Niekoniecznie, możemy wybrać zdrowszą wersję kolacji wigilijnej. Pierogi da się
zrobić z mąki orkiszowej czy jakiejś pełnoziarnistej. Tej kapusty nie wygotowywać,
tylko ją mocno sparzyć, żeby była lekko chrupiąca. Nie jest powiedziane, że wszystko
musi być miękkie. Rybę można upiec w warzywach. Do sałatki nie dodawać majonezu tylko jogurt, a przynajmniej wymieszać trochę majonezu z jogurtem i już mamy
fajne, zdrowe rzeczy.
U mnie w rodzinie, na wigilii podaje się zupę na bazie soku z kiszonej kapusty, wywaru z grzybów, a całość zabielana jest śmietaną. Zdrowo?
Każdy kwas, czy to kapusty czy z ogórków, zawiera bardzo dużo probiotyków
i najwięcej witamin jest w takim kwasie.
Czyli moja rodzina ma całkiem zdrowe tradycje?
Całkiem zdrowe, tylko tej śmietany bym nie dodawała…
Ale tego się nie da zjeść bez tego zabielacza, zupa jest kwaśna…
Ewentualnie śmietanę jogurtową, czy 12 procentową.
Kapusta to prawdziwa gwiazda każdej wigilii?
Szkoda, że tylko wigilii, bo to naprawdę fajny produkt i powinien być jadany na co
dzień, szczególnie w okresie jesienno-zimowym z uwagi na wysoką zawartość witamin. Kapusta ma też bardzo niski indeks glikemiczny, zmniejsza ryzyko wystąpienia
insulinoporności, cukrzycy, bo obniża poziom cukru w organizmie.
Warto do potraw wigilijnych dokładać ostre przyprawy?
Jak najbardziej. Ostre przyprawy pobudzają przemianę materii, działają przeciwzapalnie. Do kapusty możemy dodać chili, a do ryby po grecku, a nawet sałatki jarzynowej,
sypnąć więcej pieprzu kosztem soli. Do smażonej ryby też. To „podkręci” wydzielanie soków trawiennych, szybciej się wszystko strawi. Pieprz, chili ostra papryka – to,
co lubimy. Ale nie tylko ostre przyprawy, te łagodne też są wskazane, bo zawierają
chlorofil. On też dobrze wpływa na trawienie, dotlenienie organizmu. Bazylia, tymianek, zioła prowansalskie.
Zjedliśmy te wszystkie dobre rzeczy – czy kompot z suszonych owoców też pomoże
na trawienie?
Można tak powiedzieć, bo są w nim suszone śliwki. Ale powiedzmy sobie szczerze,
to nie jest tak, że my przez 2 – 3 dni nie wiadomo ile przytyjemy. To, co zjemy, kumuluje w naszych jelitach, musimy je poruszyć, żeby to szybko wydaliły. Tkanka
tłuszczowa nie tworzy się błyskawicznie, chyba żebyśmy zjedli 10 tys. kalorii.
W trakcie kolacji wigilijnej zazwyczaj zjadamy 2-3 tys.
Zawsze tłumaczę pacjentom: jak będzie wigilia, to nie głodzimy się przez cały dzień,
żeby potem było objadanie się wieczorem, bo jelita się zapchają. Jemy normalne
śniadanie, lekki lunch, np. jakąś kaszę z warzywami, bo ryba i cięższe rzeczy będą
później. A potem nie robimy wyścigów, kto zje więcej pierogów. Spróbujmy 2-3,
trochę ryby i sałatki. Wszystkiego po trochu w małych ilościach.
Ta regularność sprawi, że jelita się nam nie zapchają. A od następnego dnia zaczynamy jeść warzywa, które zawierają dużo błonnika i on pomoże nam to wszystko przepchać. A na koniec dnia, po wszystkich tych rodzinnych obiadach i kolejnych smakołykach zjedzmy na kolację po prostu tylko sałatkę.
Pani ulubiona wigilijna potrawa?
Jestem weganką, moja kuchnia inaczej wygląda. Kapusta z grzybami to mój numer 1.
Robię też pasztet z roślin strączkowych np. z soczewicy, oraz barszczyk. Rybę
po grecku też robię, ale bez ryby: obgotowuję plastry selera korzeniowego w wywarze
warzywnym, owijam je algami nori i dalej normalnie: dodaję marchewkę, selera, pora,
duszę je z odrobiną oliwy. Albo zamiast selera podsmażam tofu wędzone i też zawijam w algi. Wszystko smakuje rewelacyjnie. Dzieci nie są w stanie odróżnić zwykłej
ryby po grecku, od tej mojej z selera.

Wigilijna kolacja nie musi być ciężkostrawna. Dietetyczka Hanna Stolińska podpowiada, jak to osiągnąć i co zrobić, by kapusta – królowa wigilijnego stołu, nie straciła
swoich cennych wartości.
6a wigilijnym stole w wielu domach nie może zabraknąć kapusty z grochem albo
z grzybami. Która jest zdrowsza?
Nie można tego powiedzieć, bo obie mają różne wartości. Warto spojrzeć na to, która
jest bardziej ciężkostrawna. Przoduje tu kapusta z grochem, bo zwiera nie tylko ciężkostrawną kapustę, ale i groch – ciężkostrawną roślinę strączkową. Ta wersja jest też
wysokobiałkowa, bo groch jest głównie źródłem białka. W czasie wigilii spożywamy
bardzo dużo białka, bo jemy też dużo ryb. Myślę, że lepszym rozwiązaniem jest zjedzenie takiej kapusty z grzybami.
Kto powinien unikać jedzenia kiszonej kapusty?
Osoby, które mają problemy z żołądkiem, układem trawiennym, czyli wątrobą, trzustką, cierpią na zespół jelita drażliwego, biegunki. Ci, którzy mają wzdęcia, niestrawności, nadkwasotę żołądka. Kapusta z grzybami zawiera też dużo soli, więc jeśli ktoś
ma nadciśnienie, może zjeść jej trochę, ale niech zwróci uwagę na to, żeby ryba
nie była za słona, żeby to się jakoś wyrównało. Ale wszystko jest dla ludzi
w odpowiednich ilościach. Jeśli dobrze wypłuczemy kiszoną kapustę i ją porządnie
podgotujemy, to też jest w porządku. Pamiętajmy, że im dłużej będziemy ją gotować,
tym bardziej będzie ona jałowa. Zawiera głównie witaminę C i kwas foliowy, a to są
dwie witaminy, które bardzo nie lubią obróbki termicznej. W czasie gotowania
czy duszenia tracimy aż 80 proc. kwasu foliowego i witaminy C. Wigilijna kapusta
jest raczej dla smaku, żeby pobudzić jelita, niskokaloryczna, a nie dla witamin. Warto
też zwrócić uwagę, że kolacja wigilijna sama w sobie jest dość ciężkostrawna: ryby
smażone, śledź w oleju, sałatka z majonezem.
A co sądzi Pani o pomyśle żeby zastąpić zwykłą wygotowaną kiszoną kapustę, inną jej https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/diety/10176700/jak-nie-przytyc-w-czasiewersją? Żeby była zdrowiej, a charakter wigilii zachowany? Czerwona odmiana?
swiat-jest-pewien-sposob.html
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EXPRESOWO Z ŻYCIA MIASTA

P

olicjant z Raciborza aresztowany pod zarzutem gwałtu. Do przestępstwa miało dojść w Rydułtowach.5
listopada Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim nakazał aresztowanie funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Mężczyźnie postawiono zarzuty
dokonania gwałtu oraz doprowadzenia do innej czynności seksualnej. Do przestępstwa miało dojść 29 października w Rydułtowach. To właśnie wówczas mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, na co dzień funkcjonariusz KPP w Raciborzu, miał
dopuścić się gwałtu oraz doprowadzenia do innej czynności
seksualnej. Pokrzywdzona kobieta sama poinformowała organa
ścigania o popełnieniu przestępstwa.

W

ORiT podsumował świąteczną zbiórkę. Zebrano
nieco więcej niż przed rokiem. Ponad 81 tys. zł
zebrali wolontariusz podczas zbiórki, która odbyła się w Dniu Wszystkich Świętych przy
cmentarzach powiatu wodzisławskiego. Pieniądze zbierała Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli”, która przekaże je na rzecz Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, który pod swoją opieką ma ponad 700 osób. 12.11.2019

N

owa rola dla budynku po internie. Jest pomysł na
wykorzystanie jednego z pustych budynków na
terenie szpitala w Rydułtowach. Może tam powstać
centrum opiekuńczo-mieszkalne. Z ośrodka skorzystają osoby niepełnosprawne. Włodarze powiatu wodzisławskiego chcą uzyskać środki na utworzenie centrum opiekuńczomieszkalnego. Z takiego centrum mogliby skorzystać dorośli ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jest pomysł na zagospodarowanie budynku na terenie kompleksu szpitalnego w Rydułtowach, w którym działał jeden z oddziałów chorób wewnętrznych . Obecnie budynek stoi pusty i
niszczeje.

T

ajemnicze czarne audi. "Rzucają jajkami w przechodniów". Nietypowy problem na terenie Rydułtów.
Można oberwać... jajkami. Porządek zakłócają pasażerowie czarnego audi, które nocą przemierza ulice
miasta oraz sąsiednich miejscowości. Temat przekazano policjantom. Policjanci spotkali się z mieszkańcami Rydułtów. W
poniedziałek (18 listopada) w Rydułtowskim Centrum Kultury
odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w mieście. Jeden z
uczestników powiedział funkcjonariuszom o dość nietypowym
problemie. - Co jakiś czas widzę auto z rejestracją "SWD".
Przez to auto musiałem się już pozbyć dwóch garniturów i trzy
razy musiałem myć swój samochód - rozpoczął mieszkaniec.
Powód? - Rzucają jajkami w przechodniów - szybko wyjaśnił.
Wspomniany samochód to czarne audi. Na wandali, którzy
rzucają jajkami w stronę ludzi, można natknąć się głównie nocą. - Mają stałą trasę. Jadą Raciborską przez Rydułtowy, później Czernica, Łuków, Gaszowice, Piece i znów Rydułtowy dodał mieszkaniec. Funkcjonariusze zaapelowali, by kolejnym
razem zapamiętać tablice rejestracyjne i przekazać je, bo to
pomoże ustalić sprawcę.
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S

tarosta nie zamierza rezygnować ze szpitala w Rydułtowach. Sytuacja kadrowa i finansowa wielu szpitali w
Polsce jest zła. Ale mieszkańców naszego powiatu
interesuje konkretny szpital - ten w Wodzisławiu i
Rydułtowach. Czy powiat ma jakikolwiek plan i pomysł na to,
by pomóc tej lecznicy? Zależy mi na tym— mówił Starosta, by
nasz szpital działał w oparciu o tę samą liczbę oddziałów i poradni, co teraz. Można oczywiście deklarować czy obiecywać
sprowadzenie nie wiem jakich specjalistów i realizację nie wiadomo jak wysokospecjalistycznych procedur medycznych.
Można mówić o jakichś ogromnych ambicjach, ambitnych planach, można marzyć. Ja jednak jestem realistą i twardo stąpam
po ziemi. Żyjemy tu i teraz i wiemy, jak wygląda sytuacja finansowa i kadrowa PPZOZ, i całej publicznej służby zdrowia
w Polsce, dlatego najpierw chciałbym żeby mieszkańcy powiatu mieli zapewnioną opiekę zdrowotną, żeby atmosfera wokół
szpitala uspokoiła się. Przypomnę, że plan naprawczy przygotowany przez poprzednią dyrekcję szpitala zakładał, że najpierw szpital wyjdzie „na zero”, a w kolejnych latach wynik
finansowy będzie dodatni. Tak się nie stało. To była utopia.
Trzeba powiedzieć otwarcie, że obserwując sytuację finansową
szpitala nie ma szans na to, by ten rok zakończył się bez ujemnego wyniku. Ale trzeba zrobić wszystko, by wszystkie oddziały i poradnie działały, a mieszkańcy mieli zapewniony dostęp
do świadczeń.

B

udynek po Tesco w
Rydułtowach zajęty, szyld już wisi.
W miejscu dawnego Tesco przy ul. Ładnej w
Rydułtowach powstaje nowa
działalność. Chodzi o sklep
sieci Action. W marcu ubiegłego roku sklep Tesco w Rydułtowach zakończył swoją działalność. Obiekt długo stał pusty. To się zmieni, bo spora jego
część została zajęta. Już wiadomo, co powstaje tam sklep sieci
Action (międzynarodowy dyskont niespożywczy).

M

ieszkańcy zdobyli ważne informacje i czujki
czadu. Za nami konferencja pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” . Zagrożenia związane z tlenkiem węgla, czyli tzw. czadem oraz
sposoby na to, jak im przeciwdziałać, były głównym tematem
spotkania pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
która odbyło się w RCK ,,Feniks” 27 listopada. Wydarzenie
zorganizował Burmistrz Miasta we współpracy z Państwową
Strażą Pożarną – Jednostką Ratowniczo Gaśniczą nr 2 w Rydułtowach oraz Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego. By udział w spotkaniu realnie poprawił
bezpieczeństwo mieszkańców Rydułtów, podczas jego trwania
nie tylko przekazano uczestnikom spotkania wiele cennych
informacji, ale też rozdano wśród nich nowoczesne czujki czadu, ufundowane przez Hurtownię Elektryczną ELMIX z Rydułtów i Miasto Rydułtowy.

N

iebezpiecznie na wodzisławskich drogach. W miniony weekend policjanci ruchu drogowego mieli
pełne ręce roboty. Na drogach powiatu wodzisławskiego doszło aż do 20 kolizji. W trzech przypadkach sprawcami byli nietrzeźwi kierowcy. Wszystkim amato-
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rom jazdy na "podwójnym gazie" odebrano już prawo jazdy.
Grozi im do 2 lat więzienia.

G
Z

órnicy wywalczyli wyższą czternastkę. Dostaną
kilkaset złotych więcej. Podpisaniem protokołu
rozbieżności zakończyły się piątkowe rozmowy
płacowe w Polskiej Grupie Górniczej. Związkowcy
wynegocjowali z zarządem spółki korzystniejsze zasady naliczania nagrody rocznej tzw „czternastki”. Dalsze rozmowy
będą się toczyć z udziałem mediatora.
namy datę premiery filmu „Jo był ukradziony”. W
tym roku, dzięki pozyskanym środkom z budżetu
Miasta Rydułtowy i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego a także prywatnym sponsorom
powstał film dokumentalno- fabularny na podstawie scenariusza wydarzeń opisanych w publikacji „Jo był Ukradziony”.
Reżyserem jest Adam Grzegorzek, człowiek który reżyserował
film „Jerzy Malcher – między Londynem a Rybnikiem”. „Jo
był Ukradziony” będzie pokazany 17 grudnia o 17.00 w Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć wejściówkę. Dysponuje nimi Stowarzyszenie Moje
Miasto z Rydułtów, które od początku realizuje projekt zbierania wspomnień o Tragedii Górnośląskiej.

J

aki jest wpływ smogu na zdrowie dzieci? Naukowcy
postanowili przeprowadzić badania na grupie 800 dzieci
(10-13 lat). Będą sprawdzać, jaki wpływ na dzieci w
wieku szkolnym na smog. W Pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną badania psychologiczne, które będą miały
na celu sprawdzenie jak dziecko jest w stanie wytężać swoją
uwagę. Następnie zostanie przeprowadzony skan MRI. Na końcu naukowcy przeprowadzą analizę danych. Epidemiologia
środowiskowa pozwali im na wyłapanie tych niewielkich
zmian, które mogą zadecydować, czy dochodzi do zaburzeń.
Dodatkowo zostanie przygotowana specjalna mapa, na której
będzie można sprawdzić aktualny oraz wsteczny stan zanieczyszczenia. Dzięki niej naukowcy będą mogli także wziąć pod
uwagę stężenia zanieczyszczeń, które występowały w czasie
życia płodowego badanych.

P

olicja szuka oszusta z
cienkim głosem. Podaje się za pracownika
ZUS. Komisariat Policji w Rydułtowach prowadzi
postępowanie w sprawie kradzieży pieniędzy metodą na
pracownika ZUS. Do zdarzenia
doszło 13 listopada, a poszkodowany dobrze zapamiętał
twarz oszusta. W laboratorium
KWP Katowice wykonano portret pamięciowy sprawcy. W
toku prowadzonego postępowania, na podstawie podanego
przez pokrzywdzonego rysopisu sporządzono portret pamięciowy sprawcy, który miał charakterystyczny kobiecy cienki głos.
Każdą osobę, która rozpoznaje mężczyznę z portretu pamięciowego, prosimy o kontakt z rydułtowską bądź wodzisławską
policją. Każdy szczegół dotyczący tego zdarzenia może mieć
bardzo istotne znaczenie dla sprawy.
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S

zykuje się „dość istotna” podwyżka opłaty za ścieki.
Wszystko wskazuje na to, że podwyżki za wodę i ścieki uszczuplą nasze portfele. - Złożyliśmy wniosek o
wygaszenie starej taryfy - przyznaje Wiesław Blutko,
prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Tłumaczy,
że nie było innego wyjścia. 21 listopada w Rydułtowach odbyła
się sesja rady miasta. Jednym z wiodących tematów była gospodarka ściekowa. W obradach uczestniczył prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. Wiesław Blutko. Prezes PWiK tłumaczył, że przede wszystkim
wzrośnie cena za ścieki. Z trzech powodów. Po pierwsze - na
potęgę drożeją usługi śmieciowe. Po drugie - nastąpił wzrost
cen za prąd. A oczyszczalnie ścieków są obiektami, które zużywają sporo energii, bo wymagają szeregu skomplikowanych
procesów. Po trzecie - miasta i gminy alarmują, że coraz trudniej im spiąć budżety, m.in. przez większe nakłady na szkolnictwo czy niższe wpływy z podatków, jakie do nich trafiają. Skutek jest taki, że wiele gmin szykuje podwyżkę opłat lokalnych,
a ta dotknie m.in. PWiK (chodzi o zmiany w wysokości stawki
podatku od nieruchomości od rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej). Jeśli Wody Polskie zatwierdzą nową taryfę, ceny wzrosną od marca.

K

oniec poszukiwań. Martyna znalazła się w Rybniku. Wodzisławscy policjanci odwołują poszukiwania Martyny Mularczyk. Jest już pod opieką lekarzy. Mundurowi ustalili miejsce pobytu 26-latki i
odnaleźli ją w Rybniku. Kobiecie nic się nie stało, ale ze względu na stan psychiczny wymagała ona specjalistycznej opieki
lekarskiej.

„J

eśli jadę zygzakiem
ulicą Bema, to nie
znaczy że jestem pijany”. Policjanci spotkali się z mieszkańcami Rydułtów.
Debata, która miała służyć omówieniu poziomu bezpieczeństwa
w mieście, niespodziewanie zamieniła się w festiwal uwag pod
adresem miasta, powiatu i województwa czyli administratorów
dróg na terenie Rydułtów. W poniedziałek (18 listopada) w
Rydułtowskim Centrum Kultury odbyła się debata
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie
wpływ”. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli m.in. komendant powiatowy policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp.
Jarosław Grudziński, komendant rydułtowskiego komisariatu
nadkom. Adrian Kołodziej, a także licznie zgromadzeni dzielnicowi. Funkcjonariusze rozdawali odblaskowe elementy
wszystkim uczestnikom spotkania. Słowa krytyki spadły też na
ul. Bema, która jest drogą powiatową. - Droga powstała pod
koniec lat 90. z mankamentami. Kanalizację ulokowano w pasie jezdni - mówił jeden z mieszkańców. Skutek jest taki, że
kierowcy, chcąc omijać studzienki, jadą zygzakiem. Pojawił się
nawet pomysł mieszkańca zaprojektowania napisu na auto:
„Kierowco, jadąc zygzakiem ulicą Bema jestem trzeźwy, tylko
omijam rydułtowskie guliki”.

6a podstawie wiadomości z innych mediów zebrała J. Oleś
https://www.nowiny.pl/Rydułtowy https://www.rydultowy.pl https://
www.faceboo.k.com https://www.radio90.pl/tag/rydultowy
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XXXIX Biesiada Gwarków Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa
Kopalni „Rydułtowy”
Uroczystą - jak zawsze, Biesiadą Koła Zakładowego
SITG, rozpoczęto coroczne obchody Barbórkowe 2019r.
W pięknie przystrojonej Sali Budynku Administracyjnego Kopalni, od samego wejścia, z pięknie wykonaną płaskorzeźbą św. Barbary, dawały przedsmak i podniosłość
corocznego spotkania Gwarków. W sali zabrała się w górniczej gali społeczność dozoru, kardy kierowniczej, kierownictwa kopalni, Zarządu SITG wraz z osobami towarzyszącymi (paniami), a także goście – ze Starą Strzechą
włącznie.
Przepiękne słowa powitania do zebranych skierował Prezes Koła Zakładowego - Adam Musioł, nawiązując do długiej historii Spotkań Gwarków i życząc tradycyjnie wesołej
zabawy. Szczególnie sentymentalne słowa przywróciły pamięć o tych Gwarkach którzy odeszli na Wieczną Szychtę i
związani byli przez lata z tradycją przyjmowania do społeczności gwarkowskiej, młodych adeptów – młodych lisów.
Tradycyjnie Stare Strzechy i Lis Major wprowadziły
Młodych Lisów w osobach: Sebastian Wurst, Marek Wieczorek, Paweł Czeszyk, Leszek Wyczyszczok, Marcin Jasita,
Gościem wyjątkowym jak nakazuje tradycja Biesiady,

KLUKA 408/15 grudnia 2019
był Skarbnik. Część rozrywkową uroczystości wypełniły
następujące zespoły: Orkiestra Dęta pod dyrekcją Jana
Wojaczka z wokalistami i Zespołem tanecznym „Sukces”,
oraz Śląski Kabaret. Nad całością i przebiegiem imprezy niezawodnie czuwała sekretarz Zarządu Koła, koleżanka Grażyna Piechulek. Uczestnicy biesiady, tegoroczną zabawę, na
długo i dobrze zapiszą w swej życzliwej pamięci. XXXVIII
Biesiada Gwarków Koła Zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Kopalni „Rydułtowy”, z wieloletnią tradycją przechodzi do historii Rydułtowskiej Kopalni i Miasta. Gratuluję pomysłu, pięknej oprawy, zaangażowania i stowarzyszeniowej dokładności.
(-) Jerzy Majer
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„Prewencyjni, kryminalni, wszyscy fajni!”
- czyli turniej policyjny w Rydułtowach
6 i 7 listopada odbyły się
w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów
Polskich w Rydułtowach
popularnej
„Skalnej”
wyjątkowe zawody - turniej
policyjny
pt.
"Prewencyjni, kryminalni,
wszyscy fajni". Do udziału w turnieju zaprosiliśmy
uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.
Przez dwa dni naszą szkołę odwiedziło blisko 300 uczniów z Rydułtów,
Radlina i Pszowa.
Po występie szkolnego zespołu muzycznego Gimpel Band, który wykonał utwór z repertuaru Mrozu pt. „1000 metrów nad ziemią", dyrektor
Piotr Skowronek przywitał naszych gości. Głos zabrała również przewodnicząca samorządu szkolnego, Marta Pałka ,życząc wszystkim
uczestnikom powodzenia, dobrej zabawy oraz postawy fair play.
Zaczęły się konkurencje, zabawy, konkursy ...W części teoretycznej
uczestnicy musieli wykazać sie wiedzą na temat policji . Turniej rozgrywał się w osobnej sali, a czuwał nad nim p. Arkadiusz Jendrysik
pracownik Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz
nauczyciel Skalnej, prowadzący na co dzień zajęcia z edukacji policyjnej.
Część praktyczna turnieju obejmowała konkurencje sprawnościowe,
tak wyczekiwane przez zebranych. Przed rywalizacją p. sierżant Patryk
Błasik, specjalista do spraw prewencji, i nauczyciel sprawnościowych
zajęć policyjnych, wygłosił krótką prelekcję dotyczącą zasad bezpieczeństwa.
Konkurencje sportowe miały wszechstronny charakter: był bieg po
buty, rzuty piłką lekarską, strzelanie z replik prawdziwych, policyjnych
pistoletów do tarczy, a nawet bieg „precyzyjny” wymagający jednoczesnej koordynacji rąk i nóg! Konkursy wymagały opanowania, sprawności fizycznej, dystansu do samego siebie, trzymania nerwów na wodzy
oraz - poczucia humoru. Liczyła się przecież dobra zabawa i integracja.
Po części konkursowej goście mogli w nietypowy sposób zwiedzić
mury liceum na Skalnej . Przewodnikami po szkolnym świecie byli nasi
uczniowie. Kto lepiej od nich opowie o szkole? Goście mieli okazję
zobaczyć nowe boisko wielofunkcyjne, policyjny tor przeszkód, który
wyciska z ćwiczących siódme poty, salę do darta i gier sprawnościowych, siłownię, kącik rekreacyjny z wygodnymi poduchami, treningową salę do ćwiczeń z samoobrony i miejsce gdzie uczniowie, przybywający nieraz z daleka do Rydułtów mogą zjeść śniadanie lub po prostu
się pouczyć przy pomocy podręcznej biblioteczki pełnej „wolnych książek”.
Uczniowie klas siódmych i ósmych brali udział w warsztatach językowych (z wykorzystaniem tabletów) ,,Z policjantem po angielsku" oraz
zapoznawali się z drogą rekrutacyjna do policji poprzez prelekcję absolwentów szkoły, a obecnie czynnych policjantów - Patryka Honisza i
Piotra Dzierżęgi, którzy poświęcili swój wolny czas, by podzielić się
wiedzą i doświadczeniem z młodszymi Skalnikami. Swoją prezentację
zatytułowali: ,,Jak zostałem policjantem?". Z kolei reprezentanci klas
policyjnych zaznajomili swoich młodszych kolegów z tym wszystkim,
co związane jest z edukacją policyjną i jej realizacją w szkole, począwszy od przepisów prawa, poprzez kryminologię do zastosowania środków przymusu bezpośredniego i sztuki samoobrony. Chętni mogli pod
kierunkiem Pawła Makarskiego, Marty Pałki, Miłosza Stusa i innych
Skalniaków zapoznać się z zasadami działania tomfy, tym jak używać
kajdanków czy zobaczyć, jak na kilka sposobów pozbawić animuszu
atakującego nas „natręta”.
Atrakcją tej części turnieju okazał sie pokaz radiowozu (uczniowie

15

mogli do niego wejść, zobaczyć podstawowe funkcje, a nawet włączyć
sygnał sygnalizację świetlną i dźwiękową). Radiowóz prezentowała
przedstawicielka policji pani Małgorzata Koniarska.
Opiekunowie uczniów również nie próżnowali. Przygotowano dla nich
szkolenia w zakresie profilaktyki środków psychoaktywnych, tak groźnych dla zdrowia młodych ludzi oraz warsztaty psychologicznopedagogiczne zatytułowane „Konstruktywna pochwała”, prowadzone
przez p. mgr Joannę Zielińską pracownika Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.
Uczniowskim konkurencjom i nauczycielskim warsztatom przyglądała
się p. Kornelia Newy Członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
dopingując uczestników zawodów.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, warsztatów i prezentacji
Liceum na Skalnej nastąpiło rozdanie upominków oraz dyplomów, a
dla uczestników i ich opiekunów przygotowany został słodki poczęstunek.
Zbiorcze wyniki przeprowadzonego konkursu wyglądają następująco:
I miejsce ex aequo: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie oraz
Szkoła Podstawowa nr 4 w Rydułtowach
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Radlinie
III miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa nr 1 w Rydułtowach oraz
Szkoła Podstawowa nr 3 w Rydułtowach
Wręczenie nagród nastąpi 12 grudnia 2019r. podczas Międzynarodowej
Konferencji Poświęconej Edukacji Policyjnej w szkołach ponadpodstawowych organizowanej przy współpracy z Akademią Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Bardzo dziękujemy za pomoc przy organizacji konkursu p. mgr Kornelii Newy, Członkowi Zarządu Powiatu Wodzisławskiego resortowo
odpowiedzialnemu za sprawy oświaty, p. mgr inż. Katarzynie ZöllnerSolowskiej, naczelnikowi wydziału oświaty Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śląskim, Komendantowi Powiatowemu
Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. mgr Jarosławowi
Grudzińskiemu
i
wszystkim zaangażowanym
pracownikom
Komendy
Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, zwłaszcza nadkomisarzowi mgr
Arkadiuszowi Jendrysikowi
oraz młodszemu aspirantowi
mgr Patrykowi Błasikowi, mgr Iwonie Miler, dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim i jej
pracownikom. Dziękujemy fundatorom nagród: Urzędowi Miasta Rydułtowy, Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz Radzie Rodziców Liceum Ogólnokształcącego
im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na czele z jej przewodniczącą
p. Iwoną Zygmunt. Bardzo serdecznie dziękujemy dyrektorom i szkół
podstawowych z Rydułtów, Radlina i Pszowa którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Dziękujemy młodzieży za wspaniałą
zabawę, ogromne zaangażowanie oraz gratulujemy reprezentantom
wiedzy i sprawności fizycznej.
Tekst – mgr Gabriela Czogała
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Drodzy czytelnicy, mamy Adwent, czas zadumy i radości. Już nie długo Święta, do kolejnego numeru KLUKI wybrałam wiersze:
Teresy Jagiełło i moje. Jeden pochodzi z tomiku, który „rodzi się” w drukarni – „Między miłością a samotnością”.
Życzę wszystkim radości z oczekiwania na narodziny Bożej Dzieciny, oraz zdrowych i błogosławionych Świąt, a w nadchodzącym
Nowym 2020 Roku tylko dobrych chwil.

Ewa Wierzbinska-Kloska
pierwszej gwiazdy
ciepło składanych życzeń
ze spojrzeniem przepełnionym
miłością

SE
Choć słońce się łasi jak kotka
snem wciąż są sklejone powieki
Morfeusz unosi w objęciach
a dzień jeszcze daleki

w kącie zegar rytmicznie
odmierza cicho czas
tik tak tik tak

Ja tobą, ty mną oddychamy
i skóra, przy skórze nagrzana
i pytań tak wiele bez sensu
chwila rozczarowania

moja dłoń w twojej dłoni
od lat niezmienne zadziwienie
że w stajence naszych serc
rodzi się Dziecinna

Noc daje tyle rozkoszy
pochłania, jak ciepła kolebka
a ja cała zimna jak smutek
i od tęsknoty lepka
11.04.2019 Teresa Jagiełło

zwierzęta w polu z radością
śpiewają pastorałki
a wiatr w dal je niesie …
Cicha noc Święta noc…

ZAPATRZO A

Ewa Wierzbinska-Kloska

po kres ciszy
po zachwyt płomienną
kulą pomarańczy
od początku
do końca
życia
Ewa Wierzbinska-Kloska
STWORZYLIŚMY WSPÓL IE DOM
Mężowi

Drodzy Czytelnicy!
Gdy w ?oc Wigilijną
pierwsza gwiazdka zaświeci,
gdy w radości i pokoju do stołu zasiądziemy,

byśmy mogli siedzieć blisko siebie
trzymać się mocno za ręce
patrzeć w ogień nie tylko w zimowe
wieczory
w iskrach naszych pragnień
widzieć cały wspólny
świat
bo kiedy będziemy starzy
zakurzeni wspomnieniami
czy w tym świecie co za nami
odnajdziemy ślady marzeń
w naszych myślach
już pogodnych

niech z nutami świątecznych zapachów
i melodią najpiękniejszych kolęd,
przypłyną do Państwa życzenia
zdrowia, miłości, radości i wszelkiej obfitości
w duchu Bożego ?arodzenia.
?iech ?owy Rok przyniesie dostatek, sukcesy,
odważne marzenia, dobre wybory
i wszystko to, co w życiu najważniejsze…
Ewa Wierzbinska-Kloska

W IEZWYKŁY CZAS
za oknem zmierzch
dom rozjaśnia blask iskierek
na gałązkach świerka
biel współgra ze srebrem

Z wyrazami szacunku
Zarząd i Członkowie TMR wraz z Redakcją „KLUKI”.
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KRZYŻÓWKA
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OGŁOSZE IA

Gdzie można kupić „Klukę”?
- F.H.U. „Tabak”, ul. Ligonia 3
- F.H.P.U. Maria Karasek, ul. Plebiscytowa 48
- Sklep Wielobranżowy M. Święcicki, ul. Radoszowska
61

- Petrol Point Group Migrex Sp. z o.o., ul. Raciborska
275

- Foto „Sycha”, ul. Bema 22
- Handel Hurt. I Detaliczny K. Pawełek, Traugutta
264
- owalijka Sp. z o.o., ul. Ligonia 16
- Handel Art.. Przemysł. Weronika owak-Szynk,
ul. Ofiar Terroru 41 i ul Raciborska Zaczarowany
Ołówek
- Urząd Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1 A, Lyski
- Foto. Baron ul. Ofiar-Terroru
- Kwiaciarnia „Margaretka” ul. Spokojna
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Informacja o możliwości skorzystania z sali
sportowej.
Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Generała Józefa Bema 126c informuje o możliwości skorzystania przez chętnych amatorów, mieszkańców Rydułtów z sali sportowej na Stadionie Miejskim Naprzód w soboty w następujących godzinach:
13:30-15:00
15:00-16:30
Ponadto istnieje możliwość, aby rydułtowskie stowarzyszenia
skorzystały z salek konferencyjnych (stale lub okazjonalnie) w
uzgodnionych wcześniej terminach, na potrzeby prowadzonej
działalności statutowej.
Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie ROSiR lub
telefonicznie pod numerem telefonu 324284670, 518937177 w
godzinach urzędowania (7:00-15:00). Zgłoszenia przyjmowane
są do wyczerpania miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
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TUJE — toksyczne żywopłoty niszczą twoje zdrowie
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Optymizm sprzyja długowieczności

Tuje (żywotniki) od kilku lat w Polsce zyskały status stałego elementu
„wystroju” ogrodu. Jesteśmy nimi otoczeni zewsząd – w sąsiedztwie, na
cmentarzach, placach szkolnych, urzędowych, parkach itp. Zachwycamy
się ich pięknym wyglądem i soczystą zielenią, nie zdając sobie sprawy z
tego, że są to rośliny trujące, które rozpościerają nad nami niewidzialną
mgłę toksyn…

Czym jest tuja?
Tuje (zwane poprawnie żywotnikami) pochodzą ze wschodniej części Ameryki Północnej.
W Europie początkowo masowo zaczęli sadzić je Niemcy (później równie
masowo przystąpili do wycinania na swych posesjach wszelkiego rodzaju
iglaków), następnie trend sadzenia tui przybył do Polski, gdzie stała się ona
krzewem powszechnie sadzonym w parkach, przydomowych ogrodach i na
cmentarzach (stąd nazywane są też cmentarnym krzewem).
Występuje wiele odmian tuj, które różnią się od siebie sylwetką, wysokością i
zabarwieniem.
Najpopularniejszą jest żywotnik zachodni, który przypomina drzewo lub bardzo wysoki krzew o barwie od jasnozielonej do szarawozielonej.

Optymiści częściej dożywają sędziwego wieku - wynika z
badań opublikowanych w piśmie "Proceedings of the ational Academy of Sciences". Zdaniem autorów, psychoterapia
zwiększająca poziom optymizmu u seniorów może się przyczynić do wydłużenia ich życia.

Toksyczny krzew
Niewiele osób wie, że tuja to roślina szkodliwa dla zdrowia.
Wszystkie jej organy zawierają keton monoterpenu o nazwie tujon, który jest
substancją trującą dla tkanki nerwowej i może spowodować w dawce toksycznej wystąpienie drgawek lub trwałych uszkodzeń komórek nerwowych.
Tujon jest neurotoksyną, co oznacza, że w dużych dawkach może powodować skutki uboczne i uzależniać, ale w umiarkowanych ilościach ma właściwości lecznicze.
Problem w tym, że większość żywotników ma tak silne właściwości toksyczne
olejków eterycznych, że wystarczy przyjąć 10-15 kropli, by doszło do śmierci. Dlatego też spożywanie olejku z tui jest całkowicie zabronione!
Zatrucia wewnętrzne powodują następujące objawy: mdłości, bóle brzucha,
niestrawność, krwawienia, skurcze, wymioty i biegunkę, a przy dużej dawce
trucizny następuje uszkodzenie wątroby, nerek, śluzówki żołądka oraz bóle
głowy, porażenie układu nerwowego i utrata świadomości.
Substancje toksyczne zawarte w organach żywotnika mogą działać na organizm człowieka zarówno przy kontakcie z rośliną, powodując podrażnienie
skóry i wysypkę alergiczną, jak i podczas wdychania jej oparów.
Olejki eteryczne tui, zwłaszcza w okresie kwitnienia (pod koniec marca i na
początku kwietnia) najsilniej działają na ludzi, wywołując m.in. zawroty głowy, katar sienny, suchy kaszel, astmę i duszności, które lekarze nazywają
„dolegliwościami bez uzasadnionych przyczyn”. Niektórzy twierdzą również,
że tuja wytwarza złe pole energetyczne, które działa negatywnie na nasze
zdrowie fizyczne i psychiczne, otumaniając i przyćmiewając pracę ludzkiego
umysłu.

Trujące dla środowiska
Warto podkreślić, że tuje są nie tylko toksyczne dla ludzi, ale także zwierząt i
pozostałej flory. Jej igły są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i
zwierząt, zwłaszcza koni. Opary wytwarzane przez żywotniki są groźne
dla pszczół, dlatego te omijają je szerokim łukiem. Jednak ich gęstość jest
doskonałym siedliskiem kleszczy, które z roku na rok atakują coraz mocniej
(nic w tym dziwnego, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że tuje otaczają nas
wszędzie). Poza tym tuja to iglak, który bardzo rozpowszechnia choroby grzybowe w ziemi, silnie działające na uprawiane warzywa, krzewy i drzewa owocowe, dlatego też coraz częściej administracje Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) apelują o unikanie sadzenia tui jako żywopłotów otaczających
działkę. Mając świadomość tego, ile szkód może wyrządzić życie w otoczeniu
„zachodnich” krzewów, powinniśmy powrócić do natury naszych przodków.
Dlaczego otaczamy się „obcymi” roślinami i krzewami? W ileż pięknych
drzew i krzewów obfituje polska flora? Gdzie zapomniane dęby, jesiony, brzozy, akacje, klony, buki czy też jarzębiny?! Czemu z naszych ogrodów i z naszego zielonego otoczenia zniknęły symboliczne drzewa, które stabilizują
nasze pole energetyczne, dodają energii, siły i mocy zdrowia? Nie dajmy się
omamić zachodnią modą, postawmy na to, co nasze…

Artkuł z Internetu zaczerpnął Jerzy Majer
https://www.odkrywamyzakryte.com/tuje-toksyczne-zywoploty/

Naukowcy z Uniwersytetu Bostońskiego i Harvard T.H. Chan School of Public Health (USA) badali zależność pomiędzy optymizmem
a długowiecznością w grupie 70 tys. kobiet zarejestrowanych w
bazie Nurses` Health Study i 1,4 tys. mężczyzn biorących udział w
Veterans Affairs Normative Aging Study (https://www.pnas.org/
content/early/2019/08/20/1900712116).
W momencie pierwszej ewaluacji badane kobiety miały od 58 do 86
lat, a informacje na ich temat rejestrowano przez kolejnych 10 lat.
Mężczyźni pierwszą ewaluację przeszli w wieku 41-90 lat, a informacje rejestrowano przez kolejnych 30 lat.
Po zestawieniu wyników naukowcy ustalili, że zależność w przypadku obu płci wyglądała bardzo podobnie. W porównaniu z największymi pesymistami, osoby o najbardziej optymistycznym nastawieniu żyły o 11-15 proc. dłużej i o 50-70 proc. częściej dożywały 85 lat lub więcej.
Co więcej, zaobserwowano, że zależność pomiędzy optymizmem a
długowiecznością występowała niezależnie od depresji oraz utrzymywała się po wzięciu pod uwagę czynników związanych ze zdrowiem fizycznym (np. chorobami przewlekłymi), nawykami (jak
aktywność fizyczna, odżywianie, palenie papierosów czy spożywanie alkoholu) oraz więziami społecznymi (posiadanie rodziny i
przyjaciół).
"Niezależność od depresji sugeruje, że optymizm odgrywa istotną
rolę i nawet wśród osób cierpiących na depresję trochę optymizmu
może mieć wpływ na długość życia" - mówi dr Lewina Lee, autorka
analizy.
"Optymiści doświadczają mniej stresu i chorób przewlekłych, gdyż
nie skupiają się na rzeczach negatywnych i mają więcej siły na pokonywanie przeciwności. Rzadziej się poddają i szybciej regenerują
po porażkach. Na skrócenie życia wpływa stres, który sieje spustoszenie w naszych organizmach" - komentują naukowcy. (PAP)
Artkuł z Internetu zaczerpnął Jerzy Majer
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C78391%2Coptymizm-sprzyja-dlugowiecznosci.html
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Prace laureatów można zobaczyć na stronie www.lyski.pl

Pełen atrakcji XI Lysecki Jarmark Bożonarodzeniowy za nami!
Świąteczna atmosfera, niepowtarzalne dekoracje, klimatyczne
oświetlenie oraz smakowity zapach domowych wypieków – tak
przez wielu zapamiętany będzie XI Lysecki Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się 1 grudnia.
Tegoroczna impreza była częścią projektu pod nazwą
„Rozwijamy nasze pasje w gminach Lyski i Darkovice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”.
Oficjalnego otwarcia jarmarku dokonali: Wójt Gminy
Lyski - Grzegorz Gryt, Przewodniczący Rady Gminy Lyski –
Stanisław Hałacz oraz Starosta Obce Darkovice – Daniel Kocian.
Lysecki Jarmark Bożonarodzeniowy to już tradycja. Na
stoiskach można było kupić rękodzielnicze ozdoby świąteczne
oraz naturalne i swojskie artykuły spożywcze. Na uczestników
wydarzenia czekało dodatkowo wiele atrakcji m.in. świąteczny
kubek z pyszną czekoladą, konkurs kulinarny na Najsmaczniejszy Sernik Świąteczny, Kącik Aniołka dla najmłodszych. Jednym z najważniejszych elementów tworzących niezapomniany
klimat naszego Jarmarku jest muzyka, zarówno ta bardziej
modna, współczesna, skoczna, jak i ta sprzed wieków, melancholijna, nostalgiczna, skłaniająca do refleksji. Ucztę dla naszego słuchu rozpoczął świąteczny koncert w wykonaniu duetu z
Obce Darkovice, który był niemałym zaskoczeniem dla odwiedzających. Okazało się, że P. Daniel Kocian - włodarz partnerskiej gminy jest uzdolnionym muzykiem, a znane wszystkim
kolędy w języku naszych czeskich przyjaciół brzmią równie
zachwycająco. Następnie wsłuchiwaliśmy się w nieco delikatniejsze i subtelniejsze akordy zaserwowane przez muzyków
występujących na co dzień na deskach Filharmonii Krakowskiej. Artyści w składzie: Agnieszka Piwko – mezzosopran,
Elżbieta Stawarska – skrzypce, Magdalena Kantor-Michna –
fortepian, Błażej Michna – altówka oraz 15-letni młody adept
gry na skrzypcach - Mikołaj Stawarski zaprezentowali najznakomitsze opracowania kolęd z całej Europy. Muzycznym zakończeniem jarmarku był występ Kwartetu Adagio z dyrygentem Zygfrydem Kupczykiem. Tradycyjne kolędy, skoczne pastorałki oraz świąteczne przeboje rozgrzały wszystkich gości,
którzy wspólnie z artystami śpiewali znane każdemu z nas teksty. Wszystkich artystów słuchacze nagrodzili gromkimi brawami na stojąco.
W trakcie Jarmarku został rozstrzygnięty Konkurs na
Najsmaczniejszy Sernik Świąteczny, którego zwycięzcą zostało
Koło Gospodyń Wiejskich z Bogunic. Drugie miejsce zajęły
„Jubilatki” z Suminy, a trzecie Koło „Zwonowianki”. Wszystkim Kołom dziękujemy za udział w konkursie i potraktowanie
naszych podniebień przepysznymi sernikami.
Podczas imprezy nastąpiło także rozdanie nagród w konkursie „Jak walczymy ze smogiem”. Adresatami konkursu były
przedszkolaki oraz uczniowie klas I-II z terenu Gminy Lyski.

Dziękujemy wszystkim za udział w XI Lyseckim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Mamy nadzieję, że ciepło bożonarodzeniowego klimatu zostanie z Wami na długo. Zapraszamy
do udziału w kolejnym jarmarku, już za rok.

/Urząd Gminy Lyski/
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MOJE ROZWAŻA IA

Moje rozważania.
Niewątpliwie żyjemy w ciekawych czasach w których nawet pozornie nieciekawe wydarzenia nagle stają się wydarzeniami na
skalę globalną. Któż mógłby się spodziewać, że nastolatka pobudzi
młodzież całego świata do protestu przeciw zmianom klimatycznym, które grożą nieobliczalnymi skutkami. Kto mógłby się spodziewać, że chwalony przez rządzących p. Banaś nie jest wcale
postacią kryształową a obecne apele o ustąpienie z funkcji Prezesa
NIK do chwili pisania tego artykułu zwyczajnie „olewa”. Czyżby
miał haki na swoich mocodawców? Minęła chwilowo karuzela
obiecanek ze strony Rządzących a mnożą się apele o oszczędzanie
w samorządach mimo iż już wiadomo iż niższy podatek CIT,
mniejsze dotacje celowe na oświatę a w gminach górniczych wielomilionowe zwroty do spółek górniczych za pobrane podatki od
dołowych wyrobisk górniczych. Nie jest inaczej w naszym mieście, w żaden sposób budżet miasta na rok 2020 się nie bilansuje i
Władze miasta gorączkowo szukają oszczędności a z tym będzie
bardzo trudno. Niestety wyraźnie widać, że my wszyscy żyjemy w
wielu wymiarach ponad racjonalne życie. Niech każdy pomyśli ile
marnuje się jedzenia, jakie góry mebli i urządzeń jest wywożone
czy wystawiane do wywozu każdego miesiąca. jakie ogromne ilości wytwarzamy odpadów i jak dbamy o otoczenie, o środowisko,
że mimo kubłów, worków stale widzimy przy drogach śmieci i
inne odpady komunalne. W Rydułtowach jest już niewiele sklepów
mamy głównie markety i wyrzucana żywność której terminowo
kończy się przydatność, niewątpliwie trzeba takie dobro zagospodarować. Należy się też zastanowić czy Dni Miasta i inne kosztowne obchody nie organizować np. co 2 lata. Niestety rok 2020 to
kolejne rocznice: 90 rocznica wybuchu II Powstania Śląskiego, 75
rocznica tragicznego bombardowania Rydułtów w wyniku którego
zginęły 22 osoby, 75 rocznica wyzwolenia Rydułtów a 8 maja
zakończenia Wojny Św. Do takich pozornie niewielkich wydatków
też Władze miasta muszą się przygotować a na pewno miasta nie
będzie stać na pomoc szpitalowi, choć będą tam planowane kolejne roboty na rzecz uruchomienia placówki opieki senioralnej czym
zainteresowana jest nie tyko Dyrekcja Szpitala ale szczególnie
Władze Powiatu. Jeśli wspominam już o służbie zdrowia to uważam, że nadmiernie narzekamy na opiekę zdrowotną, Taką jaką
mamy w naszym mieście, zwłaszcza podstawową opiekę zdrowotną zazdroszczą nam mieszkańcy innych gmin i miast. Nie wszystko należy oceniać przez pryzmat zmian w naszym szpitalu. Jednak
żyjemy z własnymi doświadczeniami dobrymi i złymi i to wpływa
na bieżące oceny i nie zawsze słuszne. Na 100 lecie istnienia rydułtowskiego szpitala w byłej świetlicy była zorganizowana wystawa dawnych sprzętów używanych w szpitalnictwie. O tym przypo-
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mniał były Ordynator dr Fityga. Warto się zainteresować czy te
zbiory są jeszcze na terenie szpitala. Od m-ca września mam czynną fotowoltanikę, która od tego czasu do 30 listopada wyprodukowała 1000 KW a przy tym „załapałem się” na rządowy program
„Mój prąd” i pragnę przy tym powiedzieć, że śledząc przyznane
dotacje stwierdzam, że zainteresowanie tym projektem w naszym
województwie jest mierne w porównaniu z woj. mazowieckim i
dolnośląskim. Ponieważ jeszcze prezesuję Towarzystwu Miłośników Rydułtów muszę też podzielić się informacjami z działalności
naszego Towarzystwa. Po pierwsze to kolejne wydania gazety co
wymaga niemało zabiegania i kosztów, choć dochody ze sprzedaży naszej gazety są nader skromne. Odbyło się co miesięczne spotkanie towarzyskie naszych Członkiń w siedzibie TMRu. Napisaliśmy kolejny projekt pomocowy dla niepełnosprawnych na rok
2020, Zespól „Klika Machnika” zorganizował przy udziale kolegę
F. Paprotnego i muzycznym zaangażowaniu kolegi A. Sikory
świetne spotkanie integracyjne z udziałem żon śpiewaków w restauracji Villa. Zespół jak zwykle bardzo zaangażowany bo występ
w Rzuchowie, 8 grudnia śpiewanie na rynku miasta a potem w
Domu Kultury w Pszowie a w styczniu kolędowanie u Przyjaciół,
którzy wspierają działania naszego Towarzystwa. Pisząc, mam
nadzieję, że zajrzę do naszego Feniksa na kolejny harcerski festiwal piosenki „Na błękicie”. Poważne zmartwienie jest też naszym
udziałem bo wiąże się to z prawdopodobną zmianą siedziby. Mimo
różnych przeszkód i upływającego czasu uważam, że życie jest
piękne i trzeba je przeżyć aktywnie z pożytkiem dla siebie i innych
czego też Wam drodzy Czytelnicy życzę z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.
Składając życzenia Czytelnikom to właściwie powinienem zakończyć moje pisanie ale, że nie wypełniłem treścią całej strony wiec
dopisuję nieco informacji. Byłem 6 grudnia na inauguracji
„Jarmarku świątecznego” na naszym rydułtowskim rynku i muszę
przyznać, że byłem mile zaskoczony. Wszystkie budki kusiły
świątecznymi „świecidełkami”, świątecznym jadłem i pachnącym
goździkami grzańcem. Piękny wystrój, uroczyste zapalenie przez
dzieci choinki, spotkanie z Mikołajem i Gospodarzami Miasta z
Burmistrzem Miasta Marcinem Połomskim na czele. Burmistrz
miał niełatwe wystąpienie bo z jednej strony radość z udanej inauguracji a z drugiej strony żałoba związana z tragedią w Szczyrku
więc nic dziwnego, że zaproponował minutę ciszy dla uczczenia
pamięci ofiar tej strasznej tragedii, co też się stało. Potem wróciły
zabawy, śpiewy, prezenty, bo to przecież dzień dla dzieci a dorośli
nie żałowali grosza więc myślę, że i handlowcy coś zarobili. Kamery, błyski aparatów więc też myślę, że zdjęć i filmików na yotube i facebooku nie zabraknie. Jak widać jak jest impreza dobrze
przygotowana, to nawet przenikliwy wiatr jaki panował nie zaszkodzi całkowicie. W sobotę i niedzielę jarmark dalej kusił wystawionymi świątecznymi towarami i atrakcjami ze sceny, ale o
tym w następnym numerze. Przed świętami kolejna atrakcja coroczny piękny koncert w wykonaniu Nauczycieli i Uczniów
Szkoły Muzycznej im P. Świętego. Koncert pod nazwą: „Dnia
jednego o północy” odbędzie się dnia 19 grudnia w RCK Feniks.
Trwają odwiedziny duchownych czyli kolędy a w parafiach trwają
przygotowania do pasterek. Jak widać święta coraz bliżej a nerwowość zakupowa przed świętami prawie jak za „komuny” chociaż
teraz w sklepach mamy wszystko. Oby nie wariować z zakupami i
ilością przygotowanego na święta jadła bo święta nie polegają
tylko na siedzeniu, jedzeniu i patrzeniu w telewizor. Niech tegoroczne Święta będą naprawdę pamiętne z uwagi na ciekawe przeżycia a nie z uwagi na kłopoty żołądkowe. Osoby, które spędzą święta w sposób szczególny zapraszamy do podzielenia się
swoją ciekawostką.

Henryk Machnik
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iepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rydułtowy, ul. Tetmajera 150
Poradnie lekarskie prowadzone w
ramach podpisanych kontraktów
z FZ
Lekarza POZ, Ginekologicznopołożnicza, Dermatologiczna, Okulistyczna, Laryngologiczna, Leczenia bólu, Neurologiczna, Urazowo-ortopedyczna, Leczenia uzależnień, Medycyny paliatywnej, Hospicjum domowe,

„CICHY KĄCIK” BAR Rita Pielczyk
ZAPRASZA
"Pielczyk Rita Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa" jest barem z fast foodem i proponuje obszerną paletę pysznych potraw w atrakcyjnej cenie. Restauracja współpracuje z najlepszymi kucharzami i stara się o miły serwis. Możesz w
tym miejscu zjeść wyjątkowy posiłek. Dodatkową zaletą baru jest dogodna lokalizacja, a także wygodne pory działania. Dlatego to miejsce chętnie odwiedzane jest
przez gości.
Siedziba firmy znajduje się w Rydułtowy (województwo śląskie). Jeżeli chcesz
bezpośrednio skontaktować się z "Cichy Kącik" Bar Rita Pielczyk – kieruj się
pod adres: ul. Ligonia 3, Rydułtowy. Z "Cichy Kącik" Bar Rita Pielczyk możesz
skontaktować się nie tylko na miejscu, ale także telefonicznie, pod numerem
32 457 72 19

Poradnie lekarskie prowadzone w ramach usług komercyjnych
(odpłatnych)
Alergologiczna dla dzieci, Medycyny pracy

Sprzedaż ekogroszku
z KWK Piekary,
workowany i luzem
wraz z dostawą.
Mapa dojazdu

Tel: 501 538 428
www.transstal.eu

Gabinety Specjalistyczne na ul. Strzelców Bytomskich 9
w Rydułtowach służą pomocą
Wizyty prywatne:
Chirurgia
Dermatologia
Urologia
Reumatologia
USG, Doppler, Radiologia
Kosmetologia
Trychologia
Podologia
Poradnia dietetyczna DIETIKO
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